
KARTA  INFORMACYJNA 

JĘZYK  ANGIELSKI          

klasa   V                                    
 

Obowiązkowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń: 
Podręcznki „English Class A1+” Jayne Croxford, Graham Fruen, Arek Tkacz  

Zeszyt ćwiczeń „English Class A1+” Jennifer Heath 
 

Uczniowie na lekcje języka angielskiego powinni przynosić: 
podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania ( w tym kolorowe 

kredki/pisaki), sztywna folia i cienki pisak suchościeralny. 
 

ZAGADNIENIA W KLASIE  V 

ZAGADNIENIA  GRAMATYCZNE OBSZARY   LEKSYKALNE 

Czasownik to be  

Struktura have got  

Konstrukcja there is, there are  

Present Simple – zdania twierdzące, przeczące i 

pytające  

How often i przysłówki częstotliwości  

Pytania z how much, how many  

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne  

Określniki ilościowe some, any, a lot of 

Czasownik can- zdania twierdzące, pytania i 

przeczenia 

Present Continuous – zdania twierdzące, 

przeczące i pytające  

Zdania pytające w czasie Present Continuous z 

what  

Present Continuous do wyrażania przyszłości  

Porównianie czasów: Present Continuous i 

Present Simple  

Stopniowanie przymiotników 

Czasownik to be w czasie Past Simple  

Czasowniki regularne i nieregularne w czasie 

Past Simple  

Past Simple – zdania twierdzące, przeczące i 

pytające  

Wyrażanie przyszłości za pomocą konstrukcji be 

going to  

Dane personalne, uczucia 

Zawody 

Artykuły spożywcze, posiłki 

Obiekty w mieście 

Dom, nazwy pomieszczeń i wyposażenia 

Czynności dnia codziennego 

Czas wolny na wakacjach 

Muzyka 

Szkoła, Przedmioty nauczania 

Elementy krajobrazu, Kierunki świata 

Nazwy miesięcy i pór roku 

Święta i obrzędy 

Sprzęt komputerowy i obsługa komputera 

Środki transportu 

Sprzęt turystyczny 

Nazwy krajów 

Przymiotniki opisujące miejsca i przedmioty  

Liczebniki porządkowe 

 
 Oceniane formy aktywności:  

- odpowiedzi ustne - poprawność językowa i gramatyczna, zawartość merytoryczna, poprawność i 

płynność wymowy; 

- prace pisemne (testy, kartkówki) 

kartkówki: czas pisania: 5 minut - zakres materiału podaje nauczyciel.  

testy: czas pisania : 45 minut -zawierają wiadomości z omawianego materiału/rozdział. 

Nieobecność ucznia na teście zobowiązuje go do zaliczenia danej partii materiału w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela. 

wypowiedzi pisemne – temat podaje nauczyciel 

- aktywność podczas lekcji - czynny udział w wykonywaniu zadań podanych przez nauczyciela 

wyraża się otrzymaniem +. W wypadku gdy uczeń nie bierze udziału w lekcji (nie uważa na lekcji, 

nie wykonuje zadanych ćwiczeń, nie robi notatek podawanych przez nauczyciela) otrzymuje —. Za 

pięć + uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za pięć minusów  

ocenę niedostateczną.  

-  projekty i prace tematyczne, indywidualne i/lub zespołowe - wykonywane są na lekcji lub w 



domu, przynajmniej 1 raz w semestrze. Każdy z uczniów w danej grupie powinien wykazać się 

takim samym wkładem pracy, aby otrzymać ocenę za wykonany projekt. Ocena obejmuje: 

poprawność językową i gramatyczną, pomysłowość, staranność wykonania. 
 
 

Postanowienia końcowe 
Uczeń zobowiązany jest do starannego prowadzenia zeszytu oraz szanowania podręcznika.  

W sytuacjach losowych, nieprzygotowanie ucznia do lekcji może zostać usprawiedliwione przez rodziców (pisemna 

informacja od rodziców w danym dniu). 

Plusy i minusy odnotowywane są w notatniku nauczyciela. 
 


